ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TREZE TILIAS
PROCESSO SELETIVO e EMPREGO PÚBLICO
Edital nº 001, de 01 de novembro de 2017.

CARGO: PROFESSOR DE MÚSICA
CANDIDATO (A): ______________________________________________

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:
✓ Comunicar-se com outros candidatos.
✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
✓ Sair com material referente à prova.
✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D).
Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão,
nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou
lápis.
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em
hipótese alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – 40 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso.
11. A duração da prova será de Quatro Horas .
Anote aqui seu Gabarito.
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04. Sobre o estudo das classes gramaticais, é
correto afirmar que a palavra “porém” (linha
14) exerce a mesma função morfológica que a
seguinte palavra retirada do texto:

a)
b)
c)
d)

“mas” (linha 6)
“o” (linha 8)
“ao” (linha 11)
“agência” (linha 22)

05. Levando-se em consideração os conceitos
de frase, oração e período, assinale o período
composto por exatamente 1 (uma) oração
(trechos adaptados do Texto):

a) Uma rocha espacial de cerca de 5km de

01. “Segundo a Nasa (agência espacial dos
EUA), não há motivo para pânico, porém: é
extremamente improvável que haja qualquer
dano ao nosso planeta com a passagem do
Phaeton.” (linhas 13 a 16). Analisando-se a
partícula “que” destacada no trecho acima,
assinale
a
alternativa
que
preenche
corretamente a lacuna da afirmação:
A partícula “que” em destaque é classificada
morfologicamente como:

a)
b)
c)
d)

Conjunção concessiva.
Conjunção conformativa.
Pronome relativo.
Conjunção integrante.

02. Assinale a alternativa que está acentuada
pela mesma regra gramatical de acentuação
da palavra “observatórios” (linha 19).

a)
b)
c)
d)

“raspão” (linha 2)
“também” (linha 10)
“permitirá” (linha 18)
“agência” (linha 22)

03. “Equivale também à distância do estádio
Mané Garrincha ao Congresso Nacional, em
Brasília (DF).” (linhas 10 a 12). Assinale a
alternativa que apresenta o termo retirado do
trecho responsável por exigir a preposição
sublinhada, devido à sua regência:

a)
b)
c)
d)

“Equivale”
“também”
“distância”
“estádio”

extensão passará ‘de raspão’ na Terra, de
acordo com as proporções espaciais.
(linhas 1 a 3)
b) Pode parecer grande, mas é apenas 26
vezes a distância do nosso planeta para a
Lua. (linhas 6 e 7)
c) Segundo a NASA (agência espacial dos
EUA), não há motivo para pânico, porém:
é extremamente improvável que haja
qualquer dano ao nosso planeta com a
passagem do Phaeton. (linhas 13 a 16)
d) “As imagens serão excelentes para obter
um modelo 3D detalhado" do objeto
espacial, disse a agência espacial em
comunicado. (linhas 20 a 23)
06. “Uma rocha espacial de cerca de 5km de
extensão passará "de raspão" na Terra, de
acordo com as proporções espaciais.” (linhas 1 a
3). Assinale o tempo e o modo verbal nos
quais se encontra o verbo sublinhado:

a)
b)
c)
d)

Presente do Indicativo.
Futuro do Subjuntivo.
Futuro do Presente do Indicativo.
Futuro do Pretérito do Indicativo.

07. “A extensão do objeto é o equivalente a
quase duas vezes o tamanho da Avenida
Paulista, no centro de São Paulo.” (linhas 8 a 10).
Com base nas regras de pontuação, é correto
afirmar que as vírgulas empregadas no trecho
do Texto são para:

a) Separar elementos que exercem a mesma
função sintática.
b) Separar o aposto, ou qualquer elemento
de valor meramente explicativo.
c) Isolar o vocativo.
d) Isolar elementos repetidos.
08. No trecho do Texto “Uma rocha espacial de
cerca de 5km de extensão passará "de raspão"

na Terra, (...)” (linhas 1 e 2), podemos afirmar
que nele não há termo algum classificado
gramaticalmente como:

a)
b)
c)
d)

Preposição.
Verbo.
Substantivo.
Conjunção.

09. “Ela passará no concurso, desde que estude
muito para isso.”. É correto afirmar que o
período classifica-se, sintaticamente, como
oração subordinada adverbial:

a)
b)
c)
d)

Condicional.
Final.
Conformativa.
Concessiva.

10. Analise a frase abaixo e assinale a
alternativa que esteja de acordo com a função
morfológica da partícula “se”:

a)
b)
c)
d)

14. Em um plano cartesiano tem-se os
seguintes pontos: (-2,4) e (5,0). Com base
nisso, é correto afirmar que a distância entre
esses pontos é de:
a) √61
b) √65
c) √66
d) √70
15. O ponto médio de um segmento de reta
com extremos P1(x1,y1) e P2(x2,y2) é dado pela
fórmula do ponto médio. Com base nisso,
assinale a alternativa correta.

Partícula integrante do verbo.
Conjunção subordinativa.
Substantivo.
Partícula expletiva ou de realce.

11. Considere a seguinte situação hipotética:
um criador de peixes possui 320 peixes
distribuídos em 20 aquários totalizando 10 m³
de água. Considerando a mesma proporção, é
correto afirmar que para sua produção
aumentar em uma quantia total de 800 peixes,
em 20 aquários são necessários um total de:
a) 25 litros de água.
b) 250 litros de água.
c) 2500 litros de água.
d) 25000 litros de água.
12. “O par ordenado de números reais é
denotado por (𝑥, 𝑦), sendo que suas
coordenadas reais 𝑥 e 𝑦 são chamadas
respectivamente
de
_____________
e
_____________”.
Completando corretamente as lacunas, temse:
a) Abscissa; ordenada.
b) Ordenada; abscissa.
c) Ordenada; não ordenada.
d) Abscissa; ponto médio.
13. Considerando que 𝒙 ∈ ℝ, 𝒂 ∈ ℝ∗, 𝒃 ∈ ℝ e
𝒄 ∈ ℝ, a função quadrática ou polinomial de
grau 2 é definida como:

𝑥1 +𝑥2 𝑦1 +𝑦2
,
)
2
2
𝑥 ² 𝑦 ²
( 1 , 1)
2
2
𝑦 +𝑥 𝑥 +𝑦
( 1 2 2 , 1 2 2)

a) 𝑃1 𝑃2 = (
b) 𝑃1 𝑃2 =

“Os alunos muito se alegraram com a chegada
do novo professor.”.

a)
b)
c)
d)

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏
𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐
𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐
𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 𝑥 + 𝑐

c) 𝑃1 𝑃2 =
d) 𝑃1 𝑃2 = (𝑥1 + 𝑥2 , 𝑦1 + 𝑦2 )
16. Assinale a alternativa correta. De
acordo com o art. 13 da Lei Orgânica do
Município
de
Treze
Tílias/SC,
a
administração Pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do
Município, obedece aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
a) os cargos empregos e funções públicas
são acessíveis exclusivamente aos
brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos na legislação vigente e no
edital do certame, e que tenham sido
previamente aprovados em concurso
público ou processo seletivo;
b) a administração fazendária e seus
servidores fiscais terão, dentro de suas
áreas de competência e jurisdição,
precedência sobre os demais setores
administrativos, na forma da lei;
c) a administração tributária do município,
função essencial ao seu funcionamento,
terá recursos prioritários para a realização
de suas atividades, sendo defesa sua
atuação integrada com as administrações
tributárias da União e do Estado;
d)

os acréscimos pecuniários percebidos
por servidor público, poderão ser

computados e acumulados para fins de
concessão de acréscimos ulteriores, sob o
mesmo título, ou idêntico fundamento;
17. Nos termos expressos do artigo 29 da Lei
Orgânica do Município de Treze Tílias/SC, os
vereadores são invioláveis, civil e penalmente,
no exercício do mandato e na circunscrição do
Município, por suas opiniões, palavras e votos.
Indique a alternativa incorreta:
a) No caso de prisão em flagrante de
Vereador Municipal, o auto de prisão será
remetido ao juiz competente em até 24
(vinte e quatro) horas, sendo entregue ao
preso a nota de culpa. Ademais, dentro de
48 (quarenta e oito) horas, o citado auto
será encaminhado para a Câmara
Municipal, para que esta, pelos votos da
maioria de seus membros, resolva sobre a
prisão e autorize, ou não, a formação de
culpa.
b) Desde a expedição do diploma, os
membros da Câmara Municipal não
poderão ser presos, salvo em flagrante de
crime inafiançável, nem processados
criminalmente, sem prévia licença da
casa, observado o disposto nº § 2º, do
Art.53, da Constituição Federal.
c) Os vereadores serão submetidos a
julgamento perante o Tribunal de Justiça.
d) Os vereadores não serão obrigados a
testemunhar sobre informações recebidas
ou prestadas em razão do exercício do
mandato, nem sobre pessoas que lhe
confiaram
ou
delas
receberam
informações.
18. Acerca do Processo Legislativo
previsto na Lei Orgânica do Município de
Treze Tílias/SC, julgue as assertivas
abaixo:
I-

A Lei Orgânica Municipal poderá ser
emendada mediante proposta de dois
terços, no mínimo, dos membros da
Câmara Municipal, do Prefeito e do Vice;

II- Serão Leis Complementares, dentre
outras previstas em Lei Orgânica, o
Código de Posturas e a Lei Orgânica
instituidora da guarda municipal;
III- São de iniciativa exclusiva do Prefeito,
as leis que disponham sobre matéria
orçamentária, e a que autorize a

abertura de créditos ou conceda auxílio
e subvenções;
IV- O Processo Legislativo Municipal
compreende a elaboração de leis
Complementares, leis Ordinárias, leis
Delegadas,
resoluções,
decretos
Legislativos e projetos parlamentares;
Está(ão) integralmente correta(s):
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I, III e IV;
Apenas as afirmativas II, III e IV;
Apenas a afirmativa III e IV;
Todas as afirmativas.

19. Sobre o processo administrativo
disciplinar previsto na Lei Complementar
nº. 40/2011 (Estatuto dos Servidores
Públicos
da
Administração
direta,
autárquica e fundacional do Município de
Treze Tílias), indique a alternativa
incorreta:
a) O processo administrativo é o instrumento
destinado a apurar a responsabilidade do
servidor por infração praticada no
exercício de suas atribuições ou que
tenha relação com as atribuições do cargo
em que se encontre investido.
b) O processo administrativo disciplinar
desenvolve-se nas seguintes fases:
instauração, instrução e julgamento.
c)

O servidor que responde a processo
administrativo disciplinar somente poderá
ser exonerado a pedido ou aposentado
voluntariamente após a conclusão do
processo e o cumprimento da penalidade
acaso aplicada.

d) O processo administrativo disciplinar
precederá à aplicação das penas de
advertência, suspensão por mais de 15
(quinze) dias, demissão, cassação de
aposentadoria ou disponibilidade e
destituição de cargo em comissão ou de
função
gratificada,
assegurado
ao
acusado amplo direito de defesa.
20. Acerca da ação disciplinar, nos
termos do art. 197, da Lei Complementar
nº. 40/2011 (Estatuto dos Servidores
Públicos da Administração direta,
autárquica e fundacional do Município
de Treze Tílias), julgue as alternativas
abaixo:

( ) A ação disciplinar prescreverá em 3 (três)
anos, quanto às infrações puníveis com
demissão, cassação de aposentadoria ou
disponibilidade e destituição de cargo;
( ) A ação disciplinar prescreverá 6 (seis) meses,
quanto à suspensão e destituição de função
gratificada;
( ) O prazo de prescrição começa a correr da data
em que o fato se tornou conhecido pela
autoridade competente para iniciar o processo
administrativo respectivo;
( ) Os prazos de prescrição previstos na lei penal
aplicam-se às infrações disciplinares capituladas
também como crime.
Considerando as proposições acima
como Verdadeira (V) ou Falsa (F), assinale a
alternativa
que
exprime
a
sequência
CORRETA:
a) F, V, F, V.
b) V, F, V, F.
c) F, F, V, V.
d) F, V, F, F.
21. Segundo a Constituição Federal Brasileira
(CFB), constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil, exceto:
a) Construir uma sociedade livre, justa e
solidária.
b) Garantir o desenvolvimento nacional.
c) Erradicar a pobreza e a marginalização e
reduzir as desigualdades sociais e
regionais.
d) Cooperar entre os povos para o progresso
da humanidade.
22. Segundo o artigo quinto da CFB, todos
são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer
natureza,
garantindo-se
aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à:
a) Vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade.
b) Vida, à saúde, à liberdade de escolha, à
educação e à orientação.
c) Vida, à liberdade, à religiosidade, à
autonomia e à propriedade.
d) Vida, à saúde, à educação, à autonomia e
a autogestão.
23. Com relação às teclas para digitação do
teclado. Seguindo-se a Fila 3, utiliza-se a mão
esquerda para digitar as seguintes teclas na
sequência:

a)
b)
c)
d)

q – w – e – r – t.
a – s – d – f – g.
z – x – c – v – b.
y – u – i – o – p.

24. Com relação às teclas especiais do
teclado, a tecla Esc:
a) É usada principalmente em programas
editores de texto. Define tabulação.
b) Quando a tecla está ativa, qualquer letra
digitada
no
microcomputador
será
interpretada como maiúscula. Quando
pressionar a tecla novamente o comando
será desativado.
c) É usada para abandonar um programa, ou
cancelar um comando. É a primeira tecla
do lado esquerdo do teclado.
d) É a tecla que confirma a entrada de dados
no computador.
25. “Encerra a seção iniciada e retorna para a
Área de Trabalho e pode-se escolher outro
usuário, caso o computador tenha duas ou mais
contas (ou seja, duas pessoas usando o mesmo
computador, com perfis diferentes).”
O trecho acima discorre sobre qual das
funções da opção desligar do menu iniciar:
a)
b)
c)
d)

Trocar usuário.
Fazer logoff.
Bloquear.
Hibernar.

26. Para abrir arquivos que estão em um
pendrive ou em um HD externo, insira-o em
uma:
a)
b)
c)
d)

Entrada USB.
Entrada SD.
Entrada MB.
Entrada DVI.

27. A lista de comandos e funções disponíveis
no Word 2010 encontra-se na:
a)
b)
c)
d)

Barra de rolagem.
Barra de títulos.
Barra de ferramentas.
Barra de menus.

28. Para salvar um documento no Microsoft
Word, pode-se usar o caminho Arquivo –
Salvar ou Arquivo – Salvar como. O atalho do
teclado utilizado para salvar um arquivo é:
a) Ctrl+R.
b) Ctrl+S.
c) Ctrl+B.

d) Ctrl+P.
29. Com relação aos graus das escalas, os
graus
V,
VI
e
VII
representam
respectivamente:
a) Super dominante, sensível e tônica.
b) Subdominante, dominante e super
dominante.
c) Dominante, super dominante e sensível.
d) Supertônica, sensível e mediante.
30. De acordo com os acidentes musicais, o
acidente que abaixa dois semitons em uma
nota é o:
a)
b)
c)
d)

Sustenido.
Bemol.
Dobrado sustenido.
Dobrado bemol.

35. Quando um trecho musical precisar ser
repetido duas vezes utiliza-se um sinal
musical denominado:
a)
b)
c)
d)

DA CAPO.
RITORNELLO.
RIFORZANDO.
SMORZANDO.

36. A escala de Sol bemol (b) maior é formada
por:
a)
b)
c)
d)

4 b - Si - Mi - Lá – Ré.
5 b - Si - Mi - Lá - Ré – Sol.
6 b - Si - Mi - Lá - Ré - Sol – Dó.
7 b – Si -Mi - Lá - Ré - Sol - Dó – Fá.

37. Analise a figura a seguir:

31. Aqueles acidentes musicais que fazem
parte da armação da clave, onde seu efeito
vale por todo o trecho musical denominam-se:
a)
b)
c)
d)

Ocorrentes.
Decorrentes.
Fixos.
De precaução.

32. Notas enarmônicas são denominadas
como notas que possuem grafias diferentes,
porém, com igual efeito sonoro. Considere a
alternativa que apresente exemplo correto de
notas enarmônicas:
a)
b)
c)
d)

Si sustenido e Dó bemol.
Lá sustenido e Si.
Mi sustenido e Fá bemol.
Dó sustenido e Ré bemol.

33. Quando as notas que a compõe não têm a
mesma duração classificamos as síncopes
como:
a)
b)
c)
d)

Regulares.
Irregulares.
Cromáticas.
Dicromáticas.

34. A intensidade dos sons marca a variação
dos sons fortes e fracos, constitui o colorido
da música. Mezzo-piano é descrito como meio
suave e apresenta-se na partitura como:
a)
b)
c)
d)

(mf).
(pp).
(f).
(mp).

Os ornamentos apresentados na partitura
acima são denominados de acordo com a
numeração como:
a)
b)
c)
d)

1 – Grupeto; 2 – Apojatura.
1 – Apojatura; 2 – Grupeto.
1 – Floreio; 2 – Portamento.
1 – Portamento; 2 – Floreio.

38. Inverter um intervalo significa alterar a
oitava de uma das duas notas que o compõe,
de modo que a direção do intervalo se inverta.
Com a inversão de intervalos diminutos se
obtém intervalos:
a)
b)
c)
d)

Maiores.
Menores.
Justos.
Aumentados.

39. Analise o trecho e assinale a alternativa
que completa corretamente a lacuna:
O _____, registrado desde o século XVII, com
Gregório de Matos, teria tido para Waldenyr
Caldas o seu "esplendor" no final do século XVIII
e início do XIX. Paulatinamente, registra o autor,
foi penetrando nos salões, mas como canção. O
estilo teria sido a primeira manifestação musical
negra aceita pela sociedade brasileira, "apesar
dos limites”.
a) Maxixe.
b) Lundu.
c) Samba.

d) Cateretê.
40. “A julgar pelos artigos histéricos reunidos em
um livro pelo senhor José Ramos Tinhorão –
infelizmente o único a colocar o assunto música
popular brasileira em discussão – somente a
preservação do analfabetismo asseguraria a
possibilidade de se fazer música no Brasil.”
O trecho acima é a frase de abertura de um
artigo de polêmica do livro Música Popular:
um tema em debate de José Ramos Tinhorão.
O artigo de abertura de seu livro, descrito no
trecho, foi escrito por:
a)
b)
c)
d)

Elis Regina.
Antônio Carlos Jobim.
Caetano Veloso.
Maria Betânia.

